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Inledning
Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är en stor organisation vars 
verksamhet riktar sig till alla studenter på den teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten vid Uppsala universitet. UTN:s huvudverksamhet är studiebevakning 
vilket innebär att vi granskar fakultetens utbildningar vad gäller kurser, 
arbetslivsanknytning och studiemiljö. 

Kårgruppen är en projektgrupp som instiftades av UTN:s styrelse i början av 2013. 
Kårgruppen arbetar med frågor som kan bli aktuella i och med att  UTN blir en 
studentkår. 

Fullmäktige (FUM) består idag på pappret av 31 ledamöter (i realiteten 30 då 
Bassektionen ej har någon sektionsförening som kan tillsätta ledamöter). 

Kårgruppen har identifierat 4 grupper som den anser bör ha eller få förbättrad 
representation i UTN:s fullmäktige:

• Naturvetenskapliga lärarstudenter: Lärarstudenterna med inriktning 
naturvetenskap har idag ingen formell representation i FUM. Dessa studenter 
företräds av föreningen Lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat).  

• Mastersstudenter: Många mastersstudenter hamnar idag mellan stolarna när 
det gäller representation. I UTN:s stadgar står att de tillhör en viss 
sektionsförening. Denna förening kan dock ha en organisation som ej strävar 
efter att inkorporera mastersstudenterna. 

• Doktorander: I och med att UTN blir kår kommer doktoranderna på fakulteten 
representeras av UTN. I dagsläget har Tekniska doktorandrådet (TNDR) inget 
mandat i FUM.

• Icke programanslutna: Majoriteten av studenterna på TekNat fakulteten är ej 
programanslutna studenter och har således ingen reell möjlighet att bli 
representerade i UTN:s FUM. 

Kårgruppen har arbetat fram följande förslag till hur framtida indelning av UTN:s 
högsta beslutande organ FUM bör vara organiserat. Förslagen är formulerade så att de 
ska gå att kombinera.

Bredare representation från sektionsföreningarna
Om alla studenter ska representeras i större grad än vad fallet är idag samtidigt 
som strukturen med sektioner som finns idag behålls, så innebär det att de 
sektionsföreningar som innehar mandaten behöver ha en bredare representation. 
Det innebär till exempel att civilingenjörsprogrammens sektionsföreningar som 
tilldelats tekniska masterprogram att representera behöver göra detta även i 
praktiken, att de naturvetenskapliga lärarna representeras av de 
naturvetenskapliga sektionsföreningarna, att även forskarutbildningarna placeras 
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under passande sektionsföreningar samt att även de icke programanslutna 
studenternas representation genom de naturvetenskapliga sektionsföreningarna 
förstärks. För att säkra att dessa grupper representeras föreslås att nya 
sektionsavtal upprättas mellan sektionsföreningarna och UTN som tydligt visar 
vilka studenter som ska representeras av en sektion. 

Förslag till beslut
Kårgruppen yrkar

att  fullmäktige uppdrar åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som tar 
fram ett förslag på hur de olika grupperna ska representeras. 

att  uppdraga åt gruppen att upprätta ett sektionsavtal.

Fria mandat
Möjligheten med fria mandat i fullmäktige har utretts men kårgruppen anser att detta 
inte skulle vara förenligt med mandatens syfte. Det skulle även innebära ett stort 
administrativt arbete.

Nya sektioner
Genom att skapa nya sektioner till de studenter som idag ej känner sig representerade 
så kan fler studenter omfattas inom de befintliga ramarna. Förslaget nedan skapar 
endast de nya sektionerna. Beslut om vilken organisation som tilldelas status som 
sektionsförening tas av UTN:s fullmäktige. Förslaget föreslås börja gälla från och med 
nästa mandatfördelning. De tillagda sektionerna kommer tilldelas minst ett mandat. 
Kårgruppen anser att ytterligare mandat bör införas för att inte utvattna FUM. 

Förslag på nya sektioner och sektionsföreningar:

Forskarstudenter TNDR

Naturvetenskapliga Lärare LärNat

Förslag till beslut
Kårgruppen yrkar

att  i kapitlet 3 §1 lägga till punkterna:

Naturvetenskapliga lärarstudenter 
Naturvetenskapligt lärare utgör en sektion vars medlemmar är de som studerar en  
pedagogisk utbildning, studerar en del av sin utbildning vid Uppsala universitets  
teknisk-naturvetenskapliga fakultet och är medlemmar i kåren. 
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samt ändra punkten Övriga till:

De som studerar övriga program och fristående kurser vid Uppsala universitets teknisk-
naturvetenskapliga fakultet och är medlemmar i kåren räknas till den av  
ämnesområdessektionerna han eller hon själv väljer.

att  ändra punkten Forskarstudenter till:

Forskarstudenter 
Forskarstudenter utgör en sektion vars medlemmar är de som studerar en  
forskarutbildning vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet och är  
medlemmar i kåren. 

att  antalet mandat i fullmäktige ändras från 31 till 33.
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